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اإلعالن عن تشكيل لجنة إستشارية لشؤون عنكاوا

بدعــوة مــن لجنــة محليــة
عنــكاوا للحــزب الديمقراطــي
الكوردســتاني وبحضــور (هيــرش
حســين) رئيــس اللجنــة العليــا
الخاصــة
بمحافظــة أربيــل
بحقــوق المســتهلك والبيئــة
وممثلــي االحــزاب ومنظمــات
المجتمــع المدنــي ومــدراء
الدوائــر والشــخصيات الفاعلــة
فــي عنــكاوا ،عقــد اجتمــاع
موســع يــوم أمــس الســبت فــي
المركــز األكاديمــي واإلجتماعــي،
حضــره أعضــاء برلمــان ورئيــس
الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان
وممثــل شــعبنا فــي مجلــس
محافظــة أربيــل.
تطــرق االجتمــاع الــى المشــاكل
والمعوقــات الموجــودة فــي البلــدة

ومــا تــم مــن حلــول دعمــا الدارة
الناحيــة والبلديــة فــي عنــكاوا.
فــي البدايــة تحــدث (آنــو
جوهــر) مســؤل محليــة عنــكاوا
عــن أهميــة عقــد هــذا االجتمــاع
لغــرض تــدارس وضــع عنــكاوا
وتشــكيل لجنــة خاصــة لشــؤون
البلــدة ،بعدهــا تطــرق رئيــس
لجنــة محافظــة أربيــل عــن
تشــكيل هــذه اللجنــة الــذي
جــاء قبــل أربعــة أعــوام ولكــن
لــم تقــم بواجباتهــا فــي عنــكاوا،
واليــوم يتــم تفعيلهــا بالتنســيق
مــع (ســتيفن ماجــد) مديــر دائــرة
الضريبــة فــي عنــكاوا ممثــا عــن
البلــدة فــي اللجنــة ،وتحــدث
عــن االجــراءات التــي قامــت بهــا
اللجنــة فــي البلــدة والمطاليــب

الخاصــة لجماهيــر عنــكاوا
بعــد مســيرة عنــكاوا الســلمية
والحضاريــة ،وأكــد (هيــرش)
علــى عمــل اللجنــة واســتمرارها
ولكنهــا بحاجــة الــى دعــم
المؤسســات واالحــزاب والشــباب،
وقــال هيــرش اننــا اســتطعنا مــن
غلــق أماكــن القمــار ،وهــذه هــي
المهمــة الرئيســية ،اضافــة الــى
ذلــك تــم اغــاق العديــد مــن
االماكــن الســياحية التــي التمتلــك
اجــازات ،وهنــاك مخالفــات
كثيــرة مــن قبــل الدوائــر المعنيــة
حــول االجــازات الممنوحــة،
كذلــك انجزنــا أكثــر مــن %50
مــن أعمــال اللجنــة والتجــاوزات،
وثمــن الحضــور عاليــا الجهــود
العاليــة للجنــة وقدمــوا شــكرهم

مراسيم إفتتاح وتكريس كنيسة سلطانة السالم
للسريان الكاثوليك في عنكاوا

جـرى عصـر يـوم السـبت /11/21
 2015مراسـيم إفتتـاح وتكريـس كنيسـة
سـلطانة السلام للسـريان الكاثوليـك فـي
عنـكاوا .إبتـدأت المراسـيم بـأداء جوقـة
الكنيسـة مجموعـة مـن التراتيل ثم وقف
الحاضـرون دقيقة صمـت إكراما ألرواح
شـهداء شـعبنا والبيشـمركة األبطـال
وشـهداء العـراق بعدهـا ألقـى رئيـس
لجنـة كنيسـة سـلطانة السلام د .ماهـر
السـمعاني كلمـة رحـب بهـا بالحضـور

وكلمـة أخـرى للمهنـدس الشـماس
مزاحـم متـي شـفو واإلشـادة بجهـود
سـيادة المطرانيـن مـار جرجـس القـس
موسـى ومـار يوحنـا بطـرس موشـي
ونخبـة خيـرة مـن المهندسـين والمؤمنين
وفي ختام المراسـيم تم مباركة الكنيسـة
التـي تتسـع لــ ( )800شـخص حيـث
مسـاحتها سـبعمائة وعشـرون متـرا مربعـا
وهنـاك صفـوف فـي الطابـق السـفلي
سـتخصص للتعليـم المسـيحي.

لــوزارة الداخليــة ومحافظــة
أربيــل علــى ايــاء االهتمــام بهــذا
الموضــوع حيــث كانــت هنــاك
فوضــى وتجــاوزات قانونيــة ،كمــا
أكــد هيــرش علــى أن للجنــة
صالحيــات كاملــة ومخولــة مــن
قبــل وزيــر الداخليــة ومحافــظ
أربيــل ،وتــم ايقــاف منــح
اجــازات الصحــة فــي عنــكاوا
ومنــع الحفــاات الليليــة اال فقــط
الربعــة وخمســة نجــوم نــوادي
مر خصــة .
بعــد ذلــك فتــح بــاب المناقشــات
وتــم تقديــم الكثيــر مــن
المقترحــات وطرحــت أســئلة
عديــدة مــن قبــل الحضــور
لتفعيــل عمــل اللجنــة وابــراز دور
االعــام والتوعيــة ودعــم هــذه

اللجنــة مــن قبــل أهالــي المنطقــة،
وســيتم رفــع هــذه المالحظــات
والمقترحــات والتوصيــات الــى
الجهــات المعنيــة عــن طريــق
لجنــة محافظــة أربيــل الخاصــة
بحقــوق المســتهلك والبيئــة ،وتــم
التصويــت باالجمــاع واالتفــاق
علــى اعــان تشــكيل لجنــة مــن
جميــع الحاضريــن بأســم (اللجنــة
االستشــارية لمتابعــة شــؤون مدينــة
عنــكاوا) والتــي ســتكون ســندا
وداعمــا لمطاليــب أهالــي عنــكاوا
وتقديــم العــون الدارة الناحيــة
والبلديــة كمجلــس استشــاري لهمــا
وســتكون لهــا أجتماعــات دوريــة
مــع اللجنــة الخاصــة المشــكلة مــن
قبــل وزيــر الداخليــة ومحافظــة
أربيــل.

البطريركية الكلدانية ترد على توضيح سماحة السيد محمد
اليعقوبي حول المادة  2/26من قانون البطاقة الوطنية
نشـــر المرجـــع الدينـــي الموقـــر
ســـماحة الســـيد محمـــد
اليعقوبـــي( ،فـــي )2015/11/18
بـــأن المـــادة  ٢٦مـــن قانـــون
البطاقـــة الوطنيـــة الموحـــدة
موافقـــة للدســـتور ولحقـــوق
اإلنســـان وان إلغاءهـــا «خطـــأ
تاريخـــي» .وقـــال اليعقوبـــي
ســـماحته بحســـب الدســـتور:
«اليج ــوز س ــن قان ــون يتع ــارض
مـــع ثوابـــت احـــكام االســـام
.»...
لكـــن الدســـتور نفســـه يقـــول:
«ال يجــوز ســن قانــون يتعــارض
م ــع مب ــادئ الديمقراطي ــة».
امـــا الحديـــث عـــن حقـــوق
االنســـان ،ال نـــدري علـــى
ايـــة وثيقـــة أو مواثيـــق دوليـــة

اســـتند ســـماحته؟ وال نفهـــم
كي ــف يك ــون االك ــراه وكي ــف
يكـــون االجحـــاف ،لمـــاذا
التمايـــز فـــي الحقـــوق؟ لمـــاذا
ال يبقـــى االوالد علـــى دينهـــم
ال ــى ان يبلغ ــوا الس ــن القانوني ــة
حيـــن ذاك بإمكانهـــم اختيـــار
الديـــن الـــذي يرونـــه مالئمـــا
لقناعاته ــم ،خصوص ــا ان اس ــام
أحـــد الوالديـــن ليـــس قناعـــة
بالديـــن الجديـــد وانمـــا لســـبب
الـــزواج ألنـــه ال طـــاق فـــي
المســـيحية!
وهنـــا ال عالقـــة لألكثريـــة
واالقليـــة ...االنســـان قيمـــة
مطلق ــة بع ــد الل ــه تعال ــى ال ــذي
خلقـــه حـــرا ،وااليمـــان هبـــة
م ــن الل ــه وليس ــت م ــن رج ــال

الديـــن مســـيحيين كانـــوا او
مســـلمين .
لـــذا نطالـــب بإلغـــاء المـــادة
او ابقـــاء االوالد علـــى دينهـــم.
وصراحـــة نحـــن ســـندافع عـــن
حقوقنـــا قانونيـــا فـــي الداخـــل
وفـــي المحافـــل الدوليـــة
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غبطة مار ساكو:

تحرير الموصل وبلداتنا في سهل نينوى سيكون قبل نهاية سنة !!2015
قال غبطة مار ساكو ردا على
سؤال مراسل تلفزيون اسيريا في
دولة السويد ( :ان تحرير بلداتنا
في سهل نينوى والموصل وحسب
معلوماتنا من المسؤولين العراقيين
والمجتمع الدولي الذين التقيناهم
سيكون قبل نهاية سنة  2015ونريد
نوع من الحماية الدولية في البداية
الن اغلب ابناء شعبنا ينتظرون
العودة الكريمة الرضهم وكنائسهم
ودورهم واعمالهم وسنتعاون في
إعادة إعمارها) لالطالع على
حديث غبطته الرابط االول ادناه.
نعم غبطة مار ساكو شعبنا الكلداني
السرياني اآلشوري المسيحي في
الوطن والمهجر يتطلع بلهف وأمل
واشتياق واهتمام حد العشق ليوم
تحرير بلداته وعودته الكريمة لها
والذي يعتبره تحديا فريدا من نوعه
وعرسا وعيدا وطنيا وقوميا ودينيا
وتاريخيا ما بعده عيد خاصة بعد
عملية تحرير شنكال الشجاعة من
قبل قوات البيشمركة والمتطوعون
من االخوة االيزيدية من قبضة تنظيم
داعش اإلرهابي لكن متى؟ وكيف
سيتم تحرير بلداتنا في سهل نينوى؟
وماذا ينتظرنا بعد التحرير؟ وبصدد
ما تقدم اوضح رأيه الشخصي االتي:
 - 1ان الكم الهائل من الوعود
والتصريحات والتطمينات التي
يطلقها الكثير من المسؤولين الكبار
في الحكومة العراقية (سياسيين
وعسكريين) بين الفينة واالخرى
بأن موعد تحرير الموصل وبلداتنا
في سهل نينوى اصبح وشيكا
وقاب قوسين او ادنى !! تفتقر
للجدية والمصداقية والتنسيق
وهدفها اعالمي وللمزايدة فقط في
الوقت الذي ترفض وتتحفظ قيادة

اقليم كوردستان الرسمية والحزبية
والعسكرية مثل هذه التصريحات
المستعجلة وغير الواقعية لكونها
عبارة عن مزايدات سياسية واعالمية
غير مدروسة وال تمثل الحقيقة وال
معنى لها.
خاصة ان اغلب الحقائق والمعطيات
والدالئل والمؤشرات على االرض
والواقع في الوطن تدحض تلك
التصريحات وتؤكد ان عملية تحرير
الموصل وبلدات شعبنا في سهل
نينوى وبقية اراضي محافظة نينوى
ستطول وتطول لفترات زمنية تمدد
بعد سنة  2015وليس قبل نهايتها !!
بسبب فقدان الثقة وتعقيدات العالقة
بين بغداد واقليم كوردستان من
جهة ومع ابناء العشائر السنية من
المتطوعين من ابناء نينوى من جهة
اخرى الن عملية التحرير تحتاج الى
تحضيرات وخطط وتنسيق وتعاون
اضافة لعدم جاهزية القوات العراقية

(جيش وشرطة وحشد شعبي) من
حيث كفاءة التدريب وانواع التسليح
والتجهيزات الدفاعية والهجومية
واالستخباراتية ومعدات الرصد
واالتصاالت واجهزة االنذار وغيرها
وعدم امتالكها لغطاء ودروع جوية
كافية سواء من طائرات النقل أم
الطائرات المقاتله او االجهزة
القتالية االرضية بصورة فعالة وكافية
وتدخل دول الجوار بشكل مباشر
او عبر اذرعها السياسية والميليشيات
المسلحة الموالية لها واستنادا
للمؤشرات والوقائع اعاله وبعيدا عن
المزايدات فأن ذلك فتح المجال
لالنهيارات واالختراقات االمنية في
الكثير من مناطق العراق بشكل غير
مسبوق وخاصة في بغداد.
 - 2اما تصريحات بعض الساسة
الكبار في التحالف الدولي (سياسيين
وعسكريين) والذي تقوده الواليات
المتحدة االمريكية ال يمكن التعويل

خليفة الدواعش يأمر اتباعه اإلرهابيين بترك سهل نينوى
قبل ان تجبرهم قوات بيشمركة كوردستان على تركه
بعـــد هزيمتهـــم النكـــراء
فـــي شـــنكال علـــى يـــد قـــوات
بيشـــمركة كوردســـتان ،أمـــر
خليفـــة اإلرهابييـــن فـــي رســـالة
تهديديـــة اتباعـــه بتـــرك ســـهل
نينـــوى وإخالئـــه.
وفـــي تصريـــح للموقـــع
الرســـمي للحـــزب الديمقراطـــي
الكوردســـتاني قـــال ســـعيد
مموزينـــي مســـؤول إعـــام
الفـــرع الرابـــع عشـــر للحـــزب
الديمقراطـــي الكوردســـتاني،
ان ابـــو بكـــر البغـــدادي وجـــه

رســـالة تهديديـــة الـــى اتباعـــه
مـــن اإلرهابييـــن فـــي الموصـــل
يعاتبهـــم فيهـــا علـــى هزيمتهـــم
امـــام ضربـــات قـــوات البيشـــمركة
ف ــي ش ــنكال ويقت ــرح ت ــرك س ــهل
نين ــوى وإخالئ ــه وإال ف ــإن ق ــوات
البيشـــمركة ســـتجبرهم علـــى
إخالئـــه بالقـــوة وســـتلحق بهـــم

هزيمـــة أخـــرى.
وبشـــأن اوضـــاع اإلرهابييـــن
فـــي مدينـــة الموصـــل قـــال
مموزين ــي» ان اإلرهابيي ــن اعدم ــوا
 17مــن رجالهــم رميــا بالرصــاص
فـــي معســـكر الغزالنـــي ،مـــن
الذيـــن فقـــدوا اطرافهـــم فـــي
معـــارك شـــنكال ،كمـــا وان
مجموعتيـــن مـــن اإلرهابييـــن
اقتتل ــوا فيم ــا بينه ــم عل ــى النه ــب
وتقاس ــم المس ــروقات ،قت ــل عل ــى
إثـــره  10مـــن اإلرهابييـــن مـــن
الجانبيـــن.

عليها النها ليست لها قوات قتالية
برية مهمة على االرض وحتى العدد
القليل الموجود منها في بغداد
واالقليم يقتصر دوره على التدريب
واالستشارة فقط وليس القتال وقوات
التحالف الدولية ليست جدية وفعالة
خاصة اذا ما عرفنا ان دورها في
التصدي لعصابات داعش في منطقة
سهل نينوى وبقية اراضي المحافظة
ال زال محدودا وضعيفا ويقتصر
على الضربات الجوية واالستطالع
للمعلومات وهذا ال يكفي وكان
بأمكان هذا التحالف ان يلعب دورا
اساسيا اكبر في محاربة والقضاء على
عصابات داعش وفقا لالرادة الدولية
اذا كان جديا ومهتما في ذلك اضافة
لبعض االعتبارات االقليمية والمحلية
التي تمنع التحالف الدولي من القيام
بذلك .
 - 3ازاء ما تقدم فأن اغلب ابناء
شعبنا في الوطن تعب واصيب
باالحباط وخيبة االمل وفقدان الثقة
بالمستقبل المجهول ويفكر بالهجرة
خارج الوطن وما يؤكد ذلك (الخبر
الفاجعة المؤسف الذي تناقلته
وسائل االعالم اليوم - 11 - 17
 2015حول غرق سبعة من الجئين
شعبنا وجذورهم من مدينة بغديدا
في بحر ايجه بين تركيا واليونان
وهم في طريقهم للهجرة الى المانيا)
لالطالع الرابط الثاني ادناه حيث
لم يعد الكثير من ابناء شعبنا في
الوطن يشعر بطعم الوطن واإلنتماء
الوطني والقومي منذ تهجيرهم
من ارضهم ومساكنهم واعمالهم
ويطلقون االهات والحصرة وهم
يفترشون األرض بعد ان جردوهم
اوغاد داعش من كل شيء حتى
بات مهاجرا ونازحا وأين في وطن!!
وهل هناك أصعب من اللجوء
والنزوح في الوطن؟

شعبنا المهجر قسرا من الموصل
وبلدات سهل نينوى يعيش واقعا
مريرا ومؤلما ويبلغ تعداده اكثر
من  150الف انسان مهجر أصبحوا
مجرد أرقام في السجالت الخاصة
بالنازحين بانتظار العودة بكرامة
وكبرياء الى منازلهم وارضهم
واعمالهم سالمين لكن متى؟
وكيف؟ خاصة ونزيف الهجرة
للخارج بين صفوف ابناء شعبنا
اصبح يهدد مستقبلنا ووجودنا
القومي والديني والتاريخي في
الوطن بشكل مخيف وخطير وغير
مسبوق .
 - 4ان عملية تحرير الموصل
وبلداتنا في سهل نينوى يتطلب
التحضير والتهيئة والتنسيق والتعاون
الجاد والفعال بين حكومتي بغداد
واالقليم بالتعاون مع التحالف
الدولي والدول االقليمية بعيدا عن
التصريحات والمزايدات (الداخلية
والخارجية) بوضع خطة محكمة
ومدروسة بمشاركة كافة االطراف
وذلك بتدريب للقوات الموكلة
لمهمة التحرير تدريبا مهنيا عاليا
وكفوءا على حرب المدن والشوارع
واالزقة والتصدي للكمائن والشرائك
ومعالجة التفخيخ والغام المساكن
والمخازن
والجسور
والطرق
والسيارات وقطع طرق امدادات
داعش من سوريا وتركيا وتهيئة
جهاز استخبارات كفوء وفعال
لتوفير االحداثيات الدقيقة للقوى
الجوية العراقية وسالح المدفعية
لتدمير مقراتهم واستهداف عناصرها
وقياداتها بعمليات االسناد االرضي
القريب للقوات المهاجمة وكذلك
عمليات القصف في عمق المناطق
التي تسيطر عليها تلك العصابات
وخصوصا القريبة من مدينة الموصل
وبعد تحرير بلداتنا في سهل نينوى
ومهما طال الزمن وغلت التضحيات
المطلوب من حكومتي العراقية
واقليم كوردستان وكذلك من
المجتمع الدولي والمنظمات الدولية
ضمان عودة كريمة وامنة البناء
شعبنا الى ارضه التاريخية واعادة
اعمار مدنه وتعويضه بشكل مجزي
اقتصاديا ومعنويا ونفسيا بضمانات
وحماية دولية بأعتبارها الخيار االمثل
واالفضل الستمرار الوجود القومي
والديني والتاريخي واالنساني
لشعبنا في وطنه العراق على قاعدة
الشراكة الحقيقية والتفاهم والعيش
المشترك مع كافة شركائه في الوطن
وحصولنا على كامل حقوقنا القومية
والوطنية والتاريخية المشروعة في
ارض اآلباء واالجداد .
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قانون البطاقة الوطنية

موفق حـداد
سأبارك سلفا لكل من أسهم في
إعادة النظر بقانون البطاقة الوطنية
الموحدة من رجال دين ونواب
برلمان االقليم والحكومة االتحادية
والمؤسسات الثقافية واالعالمية
والجماهير الواعية التي كان لها دور
كبير في ما يخص تبعية األوالد
القاصرين في حالة تغيير أحد االبوين
دينه (أيا كان) إلى الدين االسالمي
واعتبار القاصر مسلما ،وربما سيقتنع
النواب بمعالجة هذه الفقرة بما يرضي
المكونات غير المسلمة وستكون
خطوة ناجحة في توحيد العراقيين
وبث روح المحبة بينهم بغض النظر
عن دينهم ومعتقدهم  ،وهذه االمور
منصوص عليها بشكل واضح في أكثر
من مكان في الدستور العراقي وال
تتطلب الكثير من الجهد لتفسيرها

وشرحها  ،إلى هنا وموقف أبناء
المكونات غير المسلمة والمسالمة
في عرض تظلماتها وتنظيم وقفاتها
االحتجاجية ومناشداتها تكون قد
نجحت في ايصال صوت شرائح
عراقية مهمة إلى مركز صنع واتخاذ
القرار وأعني به مجلس النواب وال
ننسى مواقف السادة رئيس الجمهورية
والوزراء ومجلس النواب الذين أبدوا
تفهما للموضوع وسعوا الصالح
الموقف ،فبارك الله بجهودهم
وعسى أن ينجحوا في حل مشاكل
البلد االخرى ( وما أكثرها ) بالتفهم
والحكمة والرأي السديد  .ما يهمني
في هذه السطور هو تذكير قادتنا
الروحيين بشكل خاص إلى ضرورة
دراسة أسباب تغيير االنسان لدينه بعد
أن يكون قد عاش عقودا بين عائلته
واعتاد االحتفال بأعيادهم ومناسباتهم
الدينية في تواريخ ومواعيد قد حفظها
عن ظهر قلب ومارس طقوسها حزنا
أو فرحا ليغير رأيه بين ليلة وضحاها
إلى دين ربما اليعرف عنه أكثر من
بعض الجمل التي يتداولها الناس أو
عبر سماعها عن طريق االذاعة أو
التلفزيون ال أكثر ،تغيير االنسان دينه
(فعال) ليس باالمر السهل والهين فهو
يتطلب دراسة الدين الجديد والتعمق

في فهمه ناهيك عن اكتشافه عيوبا
واخطاء ( حاشا ) في دينه الذي ولد
عليه عندها سيتجه إلى األصح وهو
معذور بذلك وهذا ما لم نجده إال
في نادر النادر الذي اليمكن بأي
حال من األحوال إعتباره مقياسا
أو دليال أو سببا يقتدى به ،من هنا
يتضح بأن تغيير الدين ال يتم إال
السباب دنيوية العالقة لها بالدين
(أي دين) ال من قريب وال من بعيد
فقد تكون السباب مادية كالوراثة
أو التعلق العاطفي أو نتيجة اعتداء
( جنسي ) على فتاة غير مسلمة من
قبل مسلم اليعالج اال بزواج تجبر فيه
الفتاة المعتدى عليها على تغيير دينها
وإال ستفقد سمعتها وسمعة عائلتها
وستتحول المجني عليها إلى (جان)
وستعتبر عارا على عائلتها ،لست أملك
أي اقتراح لمعالجة مثل هذه الحاالت
لكنني واثق بحكمة السادة المطارنة
واألساقفة واآلباء الكهنة بما يمتلكونه
من عقول راجحة وسداد رأي في
مناقشة الموضوع مع النخب المثقفة
الحتضان مثل هذه االمور وتثقيف
رعاياهم بضرورة التمسك بدينهم
وايمانهم والحرص على سلك الطريق
القويم فالله واحد وإن تعددت
األديان والمذاهب.

بمناسبة تحرير شنكال المركز العراقي لحرية االعالم
يكرم  57من االعالميين في قضاء شيخان

بمناسبة تحرير شنكال ،نظم
المركز العراقي لحرية االعالم في
كوردستان بالتعاون مع الفرع العشرون
قسم الجماهيري في الفرع حفل
تكريم لالعالميين الذين يعملون في
المؤسسات االعالمية في قضاء شيخان،
وذلك على قاعة تربية شيخان في
شيخان ،بحضور االستاذ علي عوني
مسؤول الفرع العشرين والعضو القيادي
في الحزب الديمقراطي الكوردستاني
واالستاذ اسماعيل قائيمقام قضاء شيخان
االستاذ شمال مدير ناحية باعدرة
والمستشار كاوة عيدو الختاري ممثل
المركز العراقي في اقليم كوردستان
وعدد كبير من ممثلي المؤسسات
االعالمية والصحفية العاملة في محافظة
دهوك ورجال الدين وشخصيات

سياسية وطلبة قضاء شيخان.
في البداية رحب االستاذ ازاد
خرابي مسؤول القسم الجماهيري
بالحاضرين وبعدها تحدث االستاذ
علي عوني عن دور الصحفيين اثناء
تقدم البيشمركة في جبهات القتال
ودورهم االنساني في نقل معاناة
النازحين ونقل االخبار بصورة صحيحة
 ..وفي كلمته الترحيبية ،أشار المستشار
كاوة عيدو الختاري ممثل المركز
العراقي لحرية االعالم الى أن “الحفل
يمثل لحظة اعتراف بالجميل للمؤسسة
االعالمية ولالعالميين على جهودهم
الكبيرة و المتميزة في خدمة المسيرة
االعالمية في كوردستان وخاصة في
االونة االخيرة من الناحية االنسانية “
واضاف ان “الدور الفاعل لالعالميين

في نقل الخبر والمعلومة المفيدة
للمجتمع بمختلف مؤسساته وشرائحه
وبكل شفافية وموضوعية كبير جدا
ويستحقون هذا التكريم“.
واوضح الختاري “ال أخفي عليكم
شعورنا بأن التكريم هو الحد األدنى
الواجب تقديمه ألخواتنا واخواننا
من االعالميين والعاملين في مختلف
المؤسسات االعالمية على دورهم
الحيوي في عمليتي البناء والتنمية “.
واكد ممثل المركز العراقي لحرية
االعالم انه “ال حاجة للوقوف على
أهمية االعالم في أي مجتمع ،فهذا
أمر معروف للجميع ،ونكتفي باالشارة
بان االعالم ،الى جانب التعليم ،هو
المسؤول عن تشكيل الوعي والذاكرة
وتكريس السلوك الحضاري لدى أفراد
المجتمع “.
من جانب اخر قدم االعالميون
شكرهم وتقديرهم للدور الكبير
للمركز العراقي لحرية االعالم في
خدمة المؤسسات االعالمية في اقليم
كوردستان  ...ثم جرت مراسيم تكريم
ممثلي المؤسسات االعالمية ومندوبيهم
من االعالميين العاملين في قضاء
شيخان وبلغ عدد المكرمين ( )57
اعالميا و اعالمية من جميع المؤسسات
االعالمية في القضاء.
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الحكمة والقوة في الحياة
أبلحد حنا فلوج
نشكر كافة المنظمات والهيئات اإلعالمية لعقدها عدة لقاءات
حول مذابح سيفو ،حيث ألقى عدد من اإلختصاصيين والمسؤولين
السياسيين ومنظمات حقوق اإلنسان محاضرات قيمة عن آالف
الشهداء الذين سقطوا فيها إضافة إلى ما تركته من آثار نفسية سيئة
في نفوس آبائنا وأجدادنا وخاصة من األرمن والطوائف األخرى من
اآلشوريين والسريان والكلدان كما نشكر المنظمة المشرفة على جريدة
سورايا الصوت الصارخ بالحق إليصاله إلى كل شعبنا في الداخل
والمهجر .وسيفو هذه تتكرر اليوم كاألمس والتاريخ يعيد نفسه بشكل
من األشكال ( والتاريخ ذاكرة الزمن) وها من نفذ سيفو ولد من جديد
ممثال بداعش وبغيره من منظمات إرهابية ،نحن ال نحب الشر وال
نتعاون مع األشرار وال نشجعهم ،ولكن المطلوب من الشر واألشرار أن
ال تضرنا ،ألننا لم نطرق باب الشر ولكن إذا طرق الشر باب الخير،
على الخير واألخيار أن يردعوه .أؤمن بالسالم ،ولكن يجب أن نتذكر
حادثة غضب يسوع على باعة الهيكل ،وهذا يكفينا ،عندما تدنس
المقدسات بهذا الشكل .لقد دنست كنائسنا ،بيوتنا ،أرضنا وربما كان
األمر يصل إلى سبي وتدنيس أمهاتنا وأخواتنا ونسائنا .يسوع صخرة
حياتنا ،وأرضنا حياتنا .وإنطالقا من هذا كله علينا مقاومة الشر بكل
أشكاله .عام وربع عام منذ تهجيرنا من سهل نينوى في 6/8/2014
مر ،ولم نسمع يوما من األيام كاهنا من كهنتنا أو أسقفا من أساقفتنا
عقد ندوة أو لقاءا ودعا الشباب خاصة والمؤمنين عامة لإلنخراط في
المقاومة المسلحة .وإنما كلها مواعظ تدعو إلى الصالة والدعاء إلى
الله لعودة الضالين إلى الطريق الصحيح ،ونسأل الله أن يضع الرحمة
في قلوبهم فقط .يجب علينا أن نردع الشر ،وإال فإن الشر ينتشر
ويتفشى إن لم يقاوم منذ والدته وفي عقر داره .علينا أن نبدأ بتوعية
الشباب وحتى األطفال والفتية أن يتحلو بروح الشجاعة والقتال والثبات
في األرض وحبها واإللتزام بإعادتها .ويبدو لي من الواقع المرير الذي
نعيشه بأن روح التواضع والوداعة لم تفد في عصرنا الحاضر .والظروف
التي نمر بها.
أطلب من قادة ورؤساء الدول وأنا مواطن عادي لست عسكريا
وال رجل سياسة ،إتخاذ إجراءات عسكرية رادعة وبقوات دولية برية
سريعة التدخل مع إنزال جوي حيث إقتضت الحاجة ودعت الضرورة
لحل المشكلة لئال تطول وقد طالت ،حيث تبين عدم جدوى الضربات
الجوية للتحالف أو قلة تأثيرها على العدو وقد حصن العدو مواقعه
بحفر خنادق وعمل سواتر ترابية مع كسب آالف من األطفال والشباب
والرجال والكهول ليكونوا حطبا لنيران أشرس حرب ضروس إستعر
أوارها منذ عدة سنوات بادئة من الرمادي وممتدة إلى صالح الدين
وديالى وكركوك والموصل وشاملة ثلث أرض العراق فالتأخير ليس
من صالح العراقيين وخاصة النازحين منهم ،ونحن مقبلون إلى فصل
الشتاء فصل األمطار والثلوج والبرد مما يجعل العمليات العسكرية
صعبة .وخوفي أن يبقى حالنا كحال إخوتنا الفلسطينيين الذين شردوا
وتشردوا وسكنوا في مخيمات في سوريا ولبنان واألردن ،وتشتتوا
في األرض كلها ،وال ننسى ما تعرضوا له من مشاكل خالل العقود
الماضية وال زالت مشاكلهم مستمرة إلى يومنا هذا .نحن ليس في نيتنا
أن نغتصب أرضا أو نغزو أرضا ،وال نعتدي على أحد غايتنا وهدفنا
ورجاؤنا هو التحرير ثم العودة إلى ديارنا والعيش بسالم .يجب أن
تكون حكمتنا في الحياة ممزوجة بالقوة ،وإال ما فائدة الحكمة إن لم
تكن ممزوجة بالقوة؟.
والحكمة والقوة وجهان لعملة واحدة تسيران معا في الحياة .ولذا
نجد اإلمبراطوريات القديمة قد أنشأت لها جيوشا قوية للدفاع عن
حدودها وقمع الجماعات اإلرهابية أو المعارضة داخل األقاليم التابعة
لها وال زالت الدول تصرف نسبة كبيرة من ميزانياتها على الجيش
وتدريبه وتسليحه وبعض منها بإسراف وحتى الدول الفقيرة .نشكر
كهنتنا وأساقفتنا الذين رافقونا في غربتنا وعملوا على توفير مستلزمات
حياتنا المعيشية” من المنظمات اإلنسانية ومن المتبرعين ذوي األيادي
البيضاء والقلوب الطيبة” .والروحية ،كما ال ننسى بطاركتنا الذين
زارونا أكثر من مرة وعرضوا قضيتنا على المحافل الدولية مطالبين
بالتحرير والعودة والحماية والتعويض ،وعلى رأسهم الكاردينال ممثل
البابا ،أتوج مقالتي بشكرنا الجزيل لحبرنا األعظم قداسة البابا الذي
يصلي من أجل العراق الجريح وسوريا الممزقة ويدعو للشرق األوسط
بالسالم في مناسبات عدة وقد أبدى رغبته بزيارة عراقنا ونتمنى أن
تسمح له الظروف بزيارة قريبة للعراق وسوريا ولتحل نعمة الله بالسالم
على جميعنا مسلمين ومسيحيين وصابئة وأيزيديين .إستجب لنا يا رب.

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com
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مهسروور بارزانی بۆ فاینهنشیاڵ تایمز:
شنگال بهشێكی دانهبڕاوی كوردستانه

(مهســروور بارزانــی) راوێــژكاری
ئهنجوومهنــی ئاساییشــی ههرێمــی
كوردســتان لــ ه ســهنگهری
روبهڕووبوونــهوهی تیرۆریســتان لــ ه
دهڤــهری شــنگالدا ،لــ ه لێدوانێكــی

رۆژنامــهی
بــۆ
تهلهفۆنیــدا
(فاینهنشــیاڵ تایمــز) رایگهیانــد
كــ ه دوای ئــهو ههمــوو قوربانــی
و خوێنڕشــتنهی لــ ه شــنگال بــووه،
بێگومــان دهســتی پێــوه دهگریــن و

دهســتی لــێ ههڵناگریــن «ئــهوهی
ســهدام حوســێن ،دیكتاتــۆری
پێشــوو ب ـ ه ویســتی خــۆی بهرامب ـهر
پارێــزگاكان ئهنجامــی داوه ،بــ ه
مانــای ئــهوه نایــهت ،كــ ه ئــهم

دهڤهرانــ ه ســهر بــ ه پارێزگایهكــی
دیاریكــراون .بێگومــان شــنگال
بهشــێكی دانهبــڕاوی كوردســتانه».
هــهر لــهو پهیوهندییــه تهلهفۆنیــهدا
دووپاتــی لـهوه كــردهوه ،كـ ه كورد
چــاوی لــ ه روبهڕووبوونــهوهی
لهگــهڵ
نییــ ه
راســتهوخۆ
بهغــدا و گوتی»:ئێزدیــهكان لــ ه
ههڵبژاردنهكانــی پێشــوودا بــ ه
ئاشــكرا رایانگهیانــدووه ،كــ ه
دهیانـهوێ و دهخــوازن بهشــێك بــن
لــه ههرێمــی كوردســتاندا».
لــ ه ئۆپهراســیۆنی ئازادكردنــی
شــنگالدا ،پێشــمهرگ ه نهیهێشــت
پهكهكــ ه و پهیــهده بهشــێكی
هێرشــهك ه بــن و ســوور بــوو
لهس ـهر ئ ـهوهی س ـهربهخۆیان ه ش ـهڕ
بــكات ،لهوبــارهوه (مهســروور
بارزانــی) گوتــی« :ئــهوان بهشــێك
نهبــوون لــ ه پالنهكــه ،بــهاڵم
ویســتیان بێــن دهســت ل ـ ه كارهك ـ ه
وهربــدهن و نمایشــێكی تاكتیكــی

بك ـهن تــا بیس ـهلمێنن ئ ـهوان ه ـهن».
رهنگــ ه گرژییــهكان ببنــ ه رێگــر
ش هێرشــێكی ههماههنــگ
لــ ه پێــ 
بــۆ ســهر مۆڵگهكانــی داعــش لــ ه
وه راوێــژكاری
مووســڵ ،لهوبــاره 
ئهنجوومهنــی ئاساییشــی ههرێمــی
كوردســتان گوتــی »:هێزهكانــی
پێشــمهرگ ه لـ ه باكــوور و باكــووری
رۆژههاڵتــهوه
و
رۆژئــاواو
گهمــارۆی شــارهكهی داوه».
بــهاڵم ئاماژهییشــی دا ،كــ ه لــ ه
جهنگــی دژ بــ ه تیرۆریســتانی
داعشــدا هـهر جوڵـ ه و ههنگاوێكــی
زیــاده پێویســتی بــ ه بهشــداری
هێزهكانــی حكوومهتــی عێراقییــهوه
ههیــ ه و گوتی»:ئێمــ ه لهوبــارهوه
راوبۆچوونــی خۆمــان ئالوگــۆڕ
كــردووه ،ئــهوی دی لهســهر
حكوومهتــی عێــراق ماوهتـهوه ،كـ ه
ك ـهی ئامــاده دهبێــت و چهنــد زوو
بــۆ ئهنجامدنــی ئۆپهراســیۆنهكان
ئامــاده دهبێــت».

كاكهییهكانی باشورى كوردستان پهیامیان ههیه( :مافهكانمان بپارێزن)...
بهنــاوی یهزدانی مهزن و دلۆڤانهوه
مایـــهی دڵخۆشـــییه كـــهوا ئهمـــڕۆ
 ،2015/11/19بـــه سهرپهرشـــتی
(یونســـكۆ)
و
(یونامـــی)
كۆنفرانســـێكی هاوشـــێوه بـــۆ
گهیاندنـــی پهیامـــی ئاشـــتی و
ئـــازادی ســـهرجهم پێكهاتهكانـــی
ههرێم ــی كوردس ــتانی عێ ــراق لــ ه
شـــاری ههولێـــری خۆشهویســـت
ســـازدهكرێت .بێگومـــان ئامانجـــی
ســـهرهكی لـــهم كۆنفرانســـه،
بریتییـــه لـــه پاڵپشـــتی كـــردن
و پارێـــزگاری كـــردن لـــهو
تابڵـــۆ ڕهنگینـــهی كـــهوا بـــ ه
كولتـــووری پێكهوهژیانـــی ســـهدان
ســـاڵهی كـــورد و كوردســـتانیان
نهخشـــێنر ا و ه.
ئێمـــهش بـــهش بهحالـــی خۆمـــان
وهكـــو پێكهاتهیهكـــی ئـــهم
ههمـــوو
بـــه
كۆمهلگایـــه
شـــێوهیهك تـــا ئهوهنـــدهی پێمـــان
بكرێ ــت و ڕێگهم ــان پ ــێ بدرێ ــت
پاڵپشـــتی لـــه تابڵـــۆ رهنگینهكـــهی
و
دهكهیـــن
پێكهوهژیـــان
ئامـــادهی ههمـــوو جـــۆره
قوربانیدانێكیـــن بـــۆ پاراســـتن و
دهوڵهمهندكردنـــی.
زیاتـــر
لێـــرهدا دهمانههوێـــت هـــۆكاری
بایكۆتكردنـــی ئـــهم كۆنفرانســـهتان
بـــۆ ڕوون بكهینـــهوه:
 _1تاوهكـــو ئێســـتاش الیهنـــ ه
لهمـــهڕ
پهیوهندیـــدارهكان
پرســـی یهكالیـــی كردنـــهوهی

(كاكهییـــهكان)
چارهنووســـی
وهكـــو پێكهاتهیـــهك لـــه یاســـای
ژمـــاره پێنجـــی دهســـتوور كـــ ه
بریتییـــه لـــه پاراســـتنی مافـــی
پێكهاتـــهكان بڕیـــاری كۆتاییـــان
نـــهداوه .هـــهر بۆیـــه ئهندامانـــی
ههمواركردنـــهوهی
لیژنـــهی
دهســـتوور بـــه بهردهوامـــی
پرســـیاری ئهوهمـــان لێدهكـــهن
كـــهوا ئایـــا ئێـــوه پێكهاتهیهكـــی
ئاینییـــن یاخـــود نهخێـــر .بۆیـــ ه
خۆزگهمـــان دهخواســـت یهكێـــك
لـــه ئهندامانـــی ئـــهو لیژنهیـــ ه
كاكهییهكـــی
كوردێكـــی
ڕهســـهن بووایـــه و ئـــهوكات
زۆر ئاســـانتر دهمانتوانـــی بوونـــی
خۆمـــان وهكـــو پێكهاتهیهكـــی
ئایینـــی جیـــاواز بســـهلمێنین.
واڵمـــی
دهمانهوێـــت
_2
ههمـــوو ئـــهو كـــهس و الیهنانـــ ه
بدهینــهوه كــه بــهردهوام پاس ــاوی
ئـــهوه دههێننـــهوه كـــه گوایـــ ه
ئێمـــه خۆمـــان نامانهوێـــت وهكـــو
پێكهاتهیهكـــی ئایینـــی بێینـــ ه
ههژماركـــردن ،تهنهـــا پێیـــان
دهڵێیـــن دهتوانـــن لـــه ســـهرچاوه
مێژووییهكانـــی ناوچهكـــهوه لـــهو
ڕاســـتییه دڵنیابـــن كـــه كاكهیـــی
كێیـــه.
 _3واژوو نهكردنـــی بڕیـــاری
پێدانـــی نوێنهرایهتـــی تایبـــهت بـــ ه
كاكهییـــهكان لهالیـــهن وهزارهتـــی
ئهوقافـــی ههرێمـــی كوردســـتان

جێـــگای پرســـیاره؟ ئێمـــ ه بـــاس
لـــ ه كاكهییهكانـــی باشـــوری
كوردســـتان دهكهیـــن كـــهوا بـــ ه
درێژای ــی س ــنووری نێ ــوان ع ـهرهب
و كـــورد لـــ ه خانهقینـــهوه تاوهكـــو
خ ــوارووی حهمدانییـــ ه لـــه موس ــڵ
نیشـــتهجێبوون ه و ژمارهیـــان
خـــۆی لـــ ه  300000كـــهس
دهدات و چهندییـــن گوندیـــان
كهوتووهتـــ ه بـــهر هێرشـــی داعـــش
و وێـــران كـــراوه .شـــایانی باســـ ه
بهســـهدان بـــرای كاكهییمـــان
شانبهشـــانی هێـــزی پێشـــمهرگ ه
پارێـــزگاری لـــ ه ســـهنگهری
میحوهرهكانـــی جهنـــگ لهگـــهڵ
داعشـــدا دهكـــهن .ئـــهوه جگـــ ه
لـــهوهی چهندیـــن مهزارگـــ ه
و شـــوێنی پیرۆزیـــان بهدهســـتی
تیرۆریســـتانهوه تهقێندراوهتـــهوه
و خاوهنـــی دهیـــان شـــههیدن.
ئێمـــه ئـــهوه بـــ ه

هـــهر بۆیـــهش
مافێكـــی خۆمـــان دهزانیـــن
پرســـیار لـــه حكومهتـــی ههرێـــم
و بهتایبهتـــی لـــ ه وهزارهتـــی
ئهوقـــاف بكهیـــن كـــهوا 90
ڕۆژه بـــۆ واژوكردنـــی بڕیـــاری
كاكهییـــهكان
نوێنهرایهتـــی
چاوهرێـــی چـــی دهكـــهن؟ جێـــی
ئامـــاژه پێدانـــ ه پهرلهمانـــی
ههرێمـــی كوردســـتان لـــ ه 21
نیســـانی ئـــهم ســـاڵدا بڕیـــاری
دهرچواندنـــی یاســـای پاراســـتنی
مافـــی پێكهاتهكانـــی داوه...

لـــه كۆتاییـــدا داوا لـــ ه
ی
یارســـانییهكان 
فیدراســـیۆنی
ئهوروپـــا دهكهیـــن بـــۆ پاڵپشـــتی
كـــردن لـــه ئێمـــه ههڵوێســـتیان
ههبێـــت .ههروههـــا داوا لـــ ه
ڕۆژههاڵتـــی
یارســـانییهكانی
كوردســـتان دهكهیـــن بـــ ه
دهنگـــی خۆیـــان كـــهوا نزیكـــهی
 3ملیـــۆن دهنگـــه پاڵپشـــتی لـــ ه
خوشـــك و بـــرا یارســـانییهكانیان
بكـــهن لـــه باشـــوری كوردســـتان
و لهگهڵمانـــدا هاوههڵوێســـت
بـــن .ههروههـــا داوا لـــه ههمـــوو
باشـــووری
كاكهییهكانـــی
كوردســـتان دهكهیـــن ،ئیتـــر
كاتـــی تـــرس و بـــێ دهنگـــی
بهســـهرچووه و كاتـــی یـــهك
دهنگـــی و بڕیاردانـــه ،چونكـــ ه
دوینـــێ زوو بـــوو و بهیانیـــش

درهنـــگ دهبێـــت ...بۆیـــه هـــهر
بڕیارێكـــی ئهمـــڕۆ چارهنـــووس
ســـاز دهبێـــت بـــۆ نهوهكانـــی
داهاتـــوو و پاراســـتنی كولتـــوور و
فهرههنگـــی هـــهزار ســـاڵهمان.
ههروههـــا داوا لـــه حكومهتـــی
ههرێمـــی كوردســـتان دهكهیـــن
بـــاوهش بـــۆ داواكارییهكانمـــان
بكاتـــهوه و وهك خۆمـــان
قبوڵمـــان بـــكات و ههروههـــا
مـــاف و بوونمـــان هاوشـــێوهی
ئایینـــی
پێكهاتهیهكـــی
بپارێزێـــت .ئێمـــه ڕۆڵهیهكـــی
ئێمـــ ه
نهتهوهیهیـــن،
ئـــهم
كوردانـــی كاكهییـــن .بهڵـــێ بـــۆ
پێكهوهژیـــان و یهكتـــر قبـــوڵ
كـــردن ...ســـوپاس
كاكهییهكانی ههرێمی كوردســتانی
عێراق 19/11/2015
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من نحن وهل أطلقت التسمية السرياني على شعب واحد أم على عدة شعوب؟

متى جرجس
دكتور مقيم في ألمانيا
عزيزي القارئ نظرة ملؤها التأمل
والتفحص في الخط المنحني لشعبنا
وعلى إمتداد السنين وربطآ بين القديم
والحاضر األليم الذي نعيشه ستجد جوابا
صحيحا على سؤالك من نحن وما اإلسم
الذي يجب أن يطلق علينا .لمحة صغيرة
على تواجد شعبنا بمختلف تسمياته في
بالد ما بين النهرين وبالد سوريا سنجد
هناك نظريات متعددة ألصل هذا الشعب.
وأقول دائما هذا الشعب وليس الشعوب
رغم حقيقتها لكي أصل في نهاية المطاف
إلى أن الجميع وبالرغم من الواقع األليم
أنهم شعب واحد وسيستمر تحت راية
واحدة لقد حصلت هجرات عديدة _
سومرية أكدية آشورية فينيقية وآرامية
من هنا وهناك إلى بالد ما بين النهرين
وسوريا وفلسطين إلى ضفاف الفرات
والدجلة وربما كانت هذه الهجرات
من بقعة واحدة أو من مناطق متعددة
وعلى مر العصور قامت بينهم حروب
وتارة عالقات ودية ولغايات سياسية أو
تجارية أو لحب السيطرة وخلقوا لهم
آلهة متعددة ولغايات سياسية غير واعية

عقدوا صالت وثيقة مع األعداءالحقيقيين
للجميع فإنهارت الممالك العظيمة وغابت
الحضارة النيرة وذهب ذلك الجبروت
ودارت العاصفة عليهم الواحد تلو اآلخر
وسيطر الغريب وإنتهت أحالم الجميع
لقد قدم هذا الشعب بمختلف أقسامه
وعلى مر السنين ثمار ناضجة لإلنسانية
فمنها العلوم الفلكية واألحرف األبجدية
التي ربطت األنسان بأخيه األنسان.
وقدمت القوانين والشرائع ورسمت من
خاللها خطوات الحياة _قدمت آلهة
عديدة آلهة للخير وآلهة للشر آلهة
للشمس وللقمر ،آلهة للحب والجمال
للمطر والجفاف .وربطت اإلنسان بالقوة
اإللهية التي تجسدة في السيد المسيح
وبدلك فتحت آفاق خصبة جلية لإلنسان
وإلستمرارية الحياة عزيزي القارئ إنني
أعيش بين الحين واآلخر نشوة وأحالم
الماضي بكل إعتزاز وفخر وكرامة وأبتعد
عن التفاصيل الدقيقة التي لم تعط في
الماضي وأن تعطي في الحاضر أية نتيجة
حتمية حول التسمية أو الجذر األصلي
وإنما أدت إلى التفرقة والغور في أعماق
المحيط وكل ما أود قوله أو أن أصل
إليه هو الربط بين الماضي وواقعنا الحاضر
األليم فنحن لسنا بحاجة لهده المناقشات.
نحن بحاجة ملحة إلى الوحدة واإلخاء
والنظر إلى أبنائنا وإلى األجيال القادمة
نحن بحاجة ألن ننقل إليهم التعاليم البناءة
تعاليم المحبة محبة األرض ومحبة اللغة
ومحبة األجداد الذين نتغنى بهم أنت
وأنا واآلخر .ما فائدة القول أنا آرامي
أو آشوري أو كلداني ونحن في واقعنا
الحالي في بداية طريق اإلنصهار ال بل
قد قطعنا قسم كبير من الطريق .فاألجيال
القادمة إذا لم نعرف كيف نحافظ

عليها وكيف ننقل إليها المحبة ومحاولة
البقاء والحفاظ على الثراث واللغة فلن
تعيش وستبكي علينا كما نحن نبكي
على الماضي ألننا لم نستطع بل ال
نحاول أن نستفيد من أخطائنا وال من
تجارب الغير وال من األحداث الجارية
في العالم .فنظرتنا للحياة ولألسف نظرة
يومية سطحية وليست بعيدة ونبقى
نعيش في أحالم الماضي وال نخطط
للمستقبل لكي نحافظ على الماضي.
عزيزي القارئ لن أطيل عليك الكالم بل
سأدخل مباشرة في صلب الموضوع........
إذا نظرنا بعمق لحكمة أحيقار الحكيم
حين قال ”:القطيع الصغير الذي تكثر
مسالكه يصبح فريسة سهلة للذئاب”
فسنعرف ونشاهد واقعنا المرير وسنجد
أن الطريق الذي نحن فيه سيأخدنا إلى
منحدر عميق ربما ال صحوة وال رجعة
منه ............إن هذا الشعب بمختلف
أطيافه يشبه الشجرة الكبيرة العمالقة
الممتدة بجذورها العميقة في األرض
وعبر التاريخ .هذه الشجرة الكبيرة الخيرة
التي قدمت لإلنسانية فوائد وثمار ال
تحصى لهل جذور بأسماء مختلفة منا
الجذر اآلرامي والجذر اآلشوري والجذر
الكلداني والفينيقي وجذور أخرى عميقة
في األرض كالسومري واألكدي هذه
الجذور العظيمة الرائعة إنصهرت وعلى
مر السنين مع بعضها البعض وأعطت
شجرة وحيدة ضخمة ال مثيل لها في حياة
اإلنسان أال وهي الشجرة السريانية هذه
الشجرة السريانية العمالقة حولها السيد
المسيح إلى شجرة محبة وأمل وتآخي
وتسامح باركها بكلمه بلغتها السريانية
وأفضى عليها نور جديد مألت الدنيا
بعطرها وثقافتها وعلمها .ولكن ظروف

قاسية ورياح عاصفة عاتية وليالي وأيام
محرقة مرت على هذه الشجرة الخالبة
األم ولكن رغم هذا كله أثمرت وأعطت
ثمار جيدة وفروع وأغصان جميلة في
مسيرتها المسيحية وتفرعت عنها وألسباب
سياسية ومنها الهوتية وفلسفية في تحليل
الهوت السيد المسيح .فكان منها
األغصان التالية  -السريان األرثوذكس،
والسريان النساطرة ،والسريان الكلدانيين،
والسريان الموارنة .والسريان الملكيين
والسريان الكاثوليك...وإستمرت تحت
هذا العذاب الرهيب والتفرقة المهلكة
إلى أن جاء اإلعصار الكبير في أواخر
القرن التاسع عشر فهبت رياح السيوف
والتعصب الديني األعمى وأودت بأرواح
األبرياء وبدمائهم .لكن بتلك الدماء النقية
الطاهرة تغذت هذه الشجرة من جديد
وأعطت ثمار قومية جديدة إلى جانب
الثمار المسيحية الناضجة .لكن هذه
الثمار وإن صح التعبير لم تكن ناضجة
بشكل جيد وذو طعم واحد فكان فيها
الخليط بين الدين والقومية وكانت تأخذ
غذاءها أحيانآ من هذا الجذر وحينا من
جذر آخر فلم تعط طعم واحد وواضح
وربما يعود هذا للظروف التي مرت بها
واألعاصير التي إجتاحتها وعلى األغلب
أن رواد القومية أرادوا أن يثبتوا لنا
جميعآ أن هذه الجذور وعلى مر العصور
إتصلت مع بعضها وتمازجت وأعطت
شجرة واحدة وفيما بعد تفرعت منها
الفروع الكثيرة....فهل يمنع يا عزيزي
القارئ وبعد هذه النظرة الخاطفة أن نقول
هذه الشجرة الكبيرة ذو الرائحة الزكية
المعطاءة هي وليدة من كل الجذور
وأم حنون لكل الفروع واألغصان وال
فرق لديها بين الجذر واآلخر أو الغصن

واآلخر فإذا كانت األغصان جيدة والثمار
ناضجة فستستمر هذه الشجرة في العطاء
وخدمة اإلنسانية وعلينا أال ننسى أننا اليوم
نعيش سيفو جديد ذو حدين األول منه
سيف القتل والذبح وسوق النخاسة وبيع
العبيد وهدر األعراض والتعصب الديني
األعمى البربري والحد الثاني هو حد
الهجرة ،هذه الهجرة المميتة لألجيال
القادمة فمهما قلنا ومهما فعلنا فاإلنصهار
قادم والرؤية المستقبلية قاتمة .فبعد هذا
كله أسألك ياأخي وأسأل نفسي إلى أي
جذر تنتمي أنت أو أنا ونحن في طريق
الذوبان .......أعتقد أن الجواب واضح
وضوح الشمس وال نجاة من ذلك
إال بطريق واحد موحد ونظرة مشتركة
واحدة لواقعنا المرير فما المانع ياأخي إذا
قلنا .....أنا سرياني آرامي وأنت سرياني
آشوري واآلخر سرياني كلداني والرابع
سرياني ماروني الخامس سرياني ملكي
واآلخر سرياني كاثوليكي وهكذا وليبقى
كال منا تحت الراية واإلسم الذي يرغب
به ويدغدغ شعوره وأحاسيسه ولكن
بشرط واحد بأن يكون الهدف من هذا
كله اإلستمرارية في الحياة والحفاظ على
اللغة السريانية بمختلف لهجاتها والحفاظ
على تراث األجداد منه القومي والديني
وبذلك نستطيع نقل هذا الكيان والهوية
المشتركة السريانية بمختلف أطيافها
وفروعها لألجيال القادمة لذا مد يدك
ياأخي إلى يدي ولنرفع صوتنا عاليا
ولنطالب الجالسين في المؤسسات الدينية
الكنسية والسياسية أن ينظروا إلى الواقع
الحالي األليم وما ينتظرنا وليتخلوا عن
تشبثهم بمواقفهم الالواعية فإن إستمرارية
وعيش الشجرة األم أهم من أية مصلحة
فردية أو منصب سياسي أو ديني.

رسالة من كوكبة من كبار مثقفي مصر إلى زعماء وقادة األحزاب الكردية
وجه كوكبة من كبار مثقفي مصر
من أصدقاء الشعب الكوردي رسالة إلى
زعماء وقادة الحركة السياسية الكوردية،
وباألخص في باشور كوردستان قالوا
فيها “ما حدث مؤخرا من أزمة سياسية
خطيرة ،وتعثركم في عدم التوصل إلى
حل توافقي ،جعل تلك األزمة تنتقل من
الغرف المغلقة إلى الشارع وبما يهدد – ال
قدر الله -بفوضى عارمة تحرق األخضر
واليابس”.
وعبر مثقفو مصر عن خوفهم من
تكرار أحداث التسعينات الدموية المريرة،
وأكدوا أن الكورد يتحملون جانبا من
المسؤولية عن إخفاقات الحركة الكوردية،
وقالوا إن من ال يتعظ من الماضي مستثمرا
إيجابياته ومتجنبا سلبياته ،ال مستقبل له.
وناشدوهم بضرورة وأهمية الخروج سريعا
من هذه األزمة ،وقالوا “نستحلفكم بكل
عزيز أال تخذلونا فنحن لم نرسل هذه
الرسالة إال من منطلق الحب واألمنيات
الطيبة”.
ونص الرسالة التي وجهها المثقفون
المصريين هي:
إلى السادة قادة األحزاب الكوردية!
السادة الزعماء والقادة!
نحن مجموعة من المثقفين المصريين
المهتمين بالقضية الكوردية ،والذين

يحرصون في فعالياتهم على التجربة
الكوردية التي يقودها إقليم كوردستان
منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان،
تمكن خاللها من تجاوز عراقيل عديدة
إلى أن وصل إلى ماال كان أحد يتصور
تحقيقه ،لقد كان إليجابيات تجربتكم
والتي جعلت من إقليم كوردستان العراق
واحة األمن واألمان ما رفع رؤوسنا بين
من كان يعارضنا ويشكك في إمكانية
تحقيقكم ألي شيء ،لقد كنا وما نزال
نؤيد وندعم رغبة شعبكم وحقه في
تحقيق طموحاته المشروعة كسائر شعوب
األرض ،وفق القوانين والمواثيق الدولية ،
لكن ما حدث مؤخرا من أزمة سياسية

خطيرة  ،وتعثركم في عدم التوصل إلى
حل توافقي  ،جعل تلك األزمة تنتقل
من الغرف المغلقة إلى الشارع وبما
يهدد -ال قدر الله -بفوضى عارمة تحرق
األخضر واليابس ،وهو ما يشعرنا -ونحن
الحريصون عليكم وعلى تجربتكم-
بالتخوف من تكرار أحداث التسعينات
الدموية المريرة ،والتي كان الخاسر فيها
هو الشعب الكوردي وقضيته العادلة،
والكاسب فيها عدو الشعب الكوردي.
إن أحداث التاريخ على مدى قرن
مضى تثبت بأن الكورد يتحملون جانبا من
المسؤولية عن إخفاقات الحركة الكوردية
 ،حيث وصفهم البعض بأصحاب

الخيارات الخاسرة ،.إن ذلك يتضح في
االنحياز الكوردي إلى كمال أتاتورك
عند تأسيس الدولة التركية في عشرينات
القرن الماضي ،والذى انقلب عليهم بعد
ذلك  ،وفي جوانب من تجربة قاضي
محمد عام 1946م ،وفي بعض سياسات
المسؤولين الكورد في ستينات وسبعينات
القرن الماضي حيال بعضهم وتجاه
حكومات الدول التي تتقاسم أراضي
كوردستان ،ثم مرورا بالخيانات األمريكية
لآلمال الكوردية في ظل التطورات الدولية
المتصاعدة حينذاك.
السادة الزعماء والقادة :إن أفضل
تعريف لإلنسان أنه “حيوان ذو تاريخ”.
فمن ال يتعظ من الماضي مستثمرا
إيجابياته ومتجنبا سلبياته ،ال مستقبل له .إننا
نناشدكم من قاهرة المعز بضرورة وأهمية
الخروج سريعا من هذه األزمة .فالذئاب
في الغابة السياسية يتلمظون تهيئا اللتهام
المائدة الكوردية ،ولن نوصيكم بحلول
معينة ،فكلنا ثقة أنكم جديرون بإيجاد
حل توافقي في أسرع وقت ممكن ،ألن
األحداث اإلقليمية والدولية التي تجري
حاليا أكبر من أي اختالف داخلي .إن
الفرصة أمامكم سانحة ،فإن ضيعتموها
حاليا فلن تتكرر إال بعد عقود طويلة ،ولن
يرحمكم التاريخ.

إن إعالءكم للمصلحة العامة فيه
تقدير لشعبكم ،وتقدم هائل لقضيتكم،
وتقرير لمصيركم ،وخزي وانهزام
لعدوكم ،واحترام العالم لكم ،واألهم مما
سبق :عدم إهدار كل قطرة دم سالت من
األجساد الطاهرة لشهدائكم وجرحاكم
على مدى السنوات الطويلة الماضية .إننا
ال نتكلم من خالل الغرف المكيفة؛ وإنما
نتحدث وأيدينا في النار ،وقلوبنا تنفطر،
ونتوق إلى نتائج تؤكد لآلخرين حسن
ظننا بكم .ونستحلفكم بكل عزيز أال
تخذلونا فنحن لم نرسل هذه الرسالة إال
من منطلق الحب واألمنيات الطيبة.
والله ولي التوفيق.
الموقعون
الدكتور سعد الدين إبراهيم :أستاذ
االجتماع السياسي بالجامعة األمريكية /
رئيس مركز ابن خلدون
رجائى فايد :كاتب ومحلل سياسي
/رئيس المركز المصري للدراسات
والبحوث الكوردية
محمد حسن البنا :كاتب صحفي
رئيس تحرير صحيفة األخبار السابق
علي بدر خان :فنان ومخرج
سينمائي
دكتور محمود زايد :أستاذ التاريخ
بجامعة األزهر
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العنكاوي الطائر وهموم النورس الفضي
د .محمد صابر عبيد
جامعة الموصل

مطبــوع جديــد للكاتــب نــوري
بطــرس صــدر حديثــا عــن دار ضفــاف
فــي بيــروت .ويتضمــن الكتــاب فــي
قســمه األول مــن نــص ســردي تاريخــي
وثائقــي بعنــوان ( :يوســف إبراهيــم
العنــكاوي) والقســم الثانــي وهــو بعنوان:
( همــوم النــورس الفضــي) يتضمــن
قصصــا قصيــرة وهــي :العربــة ،خطــوات
نحــو األفــق ،الســابع مــن آب ،الطريــق
الصحــراوي ،ســيرة ذاتيــة لرجــل ميــت،
المــاذ اآلمــن ،رحلــة نحــو المجهــول،
نافــذة فــي المنــزل ،األســاك الشــائكة،
عــودة الطائــر المهاجــر ،مدينــة األجــداد،
المرفــأ والمــاذ ،نيســان فــي أول الزمــان،
وكتــب د .محمــد صابــر عبيــد دراســة نقديــة
حــول الكتــاب جــاءت فــي مقدمــة الكتــاب
يقــول فيهــا :تنهــض ســردنة الشــخصية فــي
ســياق حضــور التاريــخ والمــكان علــى
إســتكناه الفضــاء العــام والخــاص ،الخــارج
والداخــل ،المعلــن والمخفــي مــن أجــل
تكويــن معالــم الشــخصية داخــل حاضنــة
الســرد فالشــخصية والتاريــخ والمــكان
وتجلياتهــا الفضائيــة حضورهــا فــي الســرد
الحكائــي والقصصــي علــى أنحــاء مختلفــة،
ويمكــن فــي هــذا الســبيل معاينــة المدونــة
الســردية لنــوري بطــرس الموســومة بـــ
العنــكاوي الطائــر ،يوســف إبراهيــم العنكاوي.
(نــص ســردي تاريخــي وثائقــي) في تشــكيلها
النصــي القصصــي المرتهــن بحــدود التســمية
والمــكان والزمــن والرؤيــة الســردية ،إذ يقــوم
بنــاء النــص علــى مرجعيــة تاريخيــة وثائقيــة
إعتمدهــا الكاتــب فــي ســياق ســيري يتقصــد
رؤيــة محــددة لتأتــي الصــورة الســردية
للشــخصية محاطــة بحراســة ســردية مشــددة ال
تخــرج عــن هــذا النطــاق المقصــدي .يعتمــد

تشــكيل العنونــة فــي هــذا النــص علــى ثالثــة
مســتويات تســموية .المســتوى األول هــو
العنــكاوي الطائــر وقــد إرتبــط الجــزء األول
منــه بالمــكان وهــو عنــكاوا والثانــي بالصفــة
الطائــر وداللــة هــذا المســتوى تميــل علــى
خاصيــة الفــرادة والخصوصيــة والتميــز التــي
تتمتــع بهــا الشــخصية المنســوبة إليهــا وأن
صفــة الطائــر تمنحهــا قــوة الحركــة والتمثــل
الفضائــي والهيمنــة والمعرفــة .وتضعهــا فــي
موقــف القــدرة علــى اإلنجــاز واإليصــال
والبلــوغ وتحقيــق األهــداف بيســر وســهولة
خــارج المحــددات الطبيعيــة التــي قــد تعيــق
أحيانــا حركــة األشــياء علــى أديــم األرض.
أمــا المســتوى الثانــي مــن فضــاء العنونــة هــو
يوســف إبراهيــم العنــكاوي ،وفيــه يبرز اإلســم
الحقيقــي للشــخصية منســوبا مــرة أخــرى إلــى
المــكان (عنــكاوا) إمعانــا فــي توكيــد الحضور
المكانــي بوصفــه البــؤرة الســردية األصيلــة في
المحكــي الســيري التاريخــي القصصــي فــي
هــذا النــص .ولعلنــا نالحــظ أوال المرجعيــة
النبويــة لإلســمين العلميــن يوســف .إبراهيــم
ومــا ينتجــه ذلــك علــى صعيــد التلقــي مــن
رؤيــة قرائيــة خاصــة تحيــل علــى المرجــع
ضــرورة وحيــن ينســبان معــا إلــى المرجــع

المكانــي عنــكاوا
الرؤيــة
تتشــكل
أمــا
بوضــوح.
المســتوى الثالــث
مســتوى
وهــو
لنــوع
تصنيفــي
الجنــس األدبــي”
ســردي
نــص
تاريخــي وثائقــي”
فهــو مســتوى مكــون
مــن أربعــة أجــزاء
تتــاءم فــي مــا بينهــا
كــي تؤلــف الكيــان
النصــي المكتــوب.
إبتــداءا مــن” نــص” يعقبــه “ ســردي” ليدخــل
فــي الفضــاء الســردي القصصــي العــام ثــم “
تاريخــي لإلحالــة علــى الصفــة التاريخيــة التــي
تعــود علــى شــبكة المراجــع والمصــادر التــي
أشــار المؤلــف إليهــا وتأتــي الصفــة الرابعــة
“ وثائقــي” كــي تحــدد مســتوى التاريخــي
وطبيعتــه.
وإذا أدخلنــا الصفتيــن “ نــص -ســردي”
فــي إحتمــال المتخيــل فــإن الصفتيــن
األخرييــن” تاريخــي -وثائقــي” تندرجــان
فــي ســياق الواقعــي علــى نحــو يحقــق فيــه
التوصيــف نوعــا مــن التعــادل التســموي
التصنيفــي بيــن فضــاء المتخيــل وفضــاء الواقــع
وهــو مــا أنبــأ عليــه النــص فــي إعتمــاده
علــى شــخصية واقعيــة هــي شــخصية يوســف
العنــكاوي فــي تجلياتــه ذات الطابــع الدينــي
التبشــيري بالدرجــة األســاس ،ومــا يتبــع ذلــك
مــن تمظهــر الكثيــر مــن الصفــات الشــخصية
المتعلقــة بالســلوك والســفر والتعامــل والتضحية
واإليثــار والصمــود ،ومــا إكتنفــه ذلــك مــن
تصويــر ومشــاهدات ووصــف لألمكنــة
واألزمنــة وأحــوال الســفر والبشــر فــي فضــاء
تاريخــي جغرافــي إنســاني متكامــل.

إلى أنظار وزير الثقافة فرياد راوندوزي

زهير بهنام بردى
الى انظار وزير الثقافة
االستاذ فرياد راوندوزي المحترم
قامت وزارة الثقافة العراقية
مشكورة بتبني طبع ستة كتب
مختلفة مخصصة لألدباء السريان
وعلى نفقتها وفي مطابع دار
الشؤون الثقافية قدمها اإلتحاد
االدباء والكتاب السريان وقد
تم طبع الكتب فعال واستلم
احد المؤلفين كتابه ونسخه
المخصصة له وأعلمتني الدار
بانتهاء مجموعتي الشعرية ( عراء
في حقائب السفر ) وكان ذلك

في بداية شهر حزيران وكلفت
شخصا باستالمها لكنه لم يستلم
المجموعة ولم يتبين السبب
وحين راجعت في منتصف
الشهر الثامن الستالم مجموعتي
استلمت المخصص لي فعال
وقبل ان اغادر الدار اخبرني
مسؤول االستعالمات باستدعاء
معاون دار الشؤون الثقافية لي
واخبرني انني ال استطيع استالم
الكتاب إال بتخويل من الوزارة
وبصراحة قال لي اننا نريد ان
تستلم الوزارة كتبكم وتشرف
على توزيعها اليكم ألنها مطبوعة
على نفقتها كما انها تشغل مكانا
في المخزن اتصلت باألديب
فوزي االتروشي وكيل وزارة
الثقافة العراقية هاتفيا الذي قال
لي ابعث لي من ينوب عنك

لالستالم والى االن وينتظر
من انبته عني وخولته الستالم
مجموعتي والكتب االخرى
ومن ضمنها مجموعة صديقي
الشاعر المبدع شاكر مجيد سيفو
( اطلس سرياني ) فال بد ان
اوجه سؤالي الى معالي الوزير
مستفسرا عن ذنب المؤلف بهذه
االجراءات الروتينية وانتظاره
الطويل الملل لإلفراج عن كتابه
الذي يحتاجه متنقال من ردهة
الى اخرى وسؤالي المكرر دائما
الى متى يبقى المثقف يتوجس
من االجراءات االدارية؟ التي
تتجمع حوله من كل صوب
وكيف باإلجراء هذا يأتيه من
بيته ( وزارة الثقافة )
ومن المفارقات انني فاتحت
دار نشر سورية وهي دار االمل

الجديد لطبع مجموعة شعرية لي
وكان ذلك في نهاية شهر الثامن
واآلن المجموعة تشحن الي في
منفاي في اربيل وبالمناسبة اعلن
عن حاجتي الى رأي المعنيين
من االرشيفيين حول مجموعتي
(عراء في حقائب السفر)
المطبوعة في وزارة الثقافة
و ( جسد في مقهى شرقي)
المطبوعة في دار االمل الجديد
لترقم مجموعتي وأقول من
تسبق من في تسلسل مجموعاتي
الشعرية ؟
هذا وتردت كثيرا ولم
يطاوعني قلبي ان اخط هذه
العبارات التي ال تحمل قسوة
لكنها تحمل محنة مستمرة بين
المثقف والمؤسسات الثقافية
الرسمية

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com

أنجي

شعر :رمزي هرمز ياكو
عذرا أنجي
أتركي نفايات األرض الموبوءة
وحلقي في السماء
في خريف تتساقط منه أشجاره
* * *
حلقي في سماء بغديدا
وأمطري فيها أنفاسك العطرة
لتزيلي منها من يعطل الحياة
علقي صلبان كنائسها المزالة من الطغاة
في رقبتك
* * *
عذرا أنجي
سلمي على صديقتك المختطفة كرستينا
قبل صعودك للغيوم
وأنثري أمطارها على المهجرين
أينعي األصابع المتيبسة تحت األنقاض
وهي تبحث عن الخالص
* * *
عذرا أنجي
لن نبكي عليك
ألن عيوننا تيبست من البكاء
بعد الطفل آدم وكرستينا
* * *
لن نبكي عليك
ألن دموعنا ما زالت تتساقط وتهز الكون
قد تشاهدين القنابل التي تقتنص األجساد
ال تخافي
ألن الخريف ما زال يعيد تكوينه
واألبجدية ما زالت تبحث عن أصلها
* * *
أطمئني
حتى وإن سكت العالم عن رسم صورتك
لن يستطيعوا سرقة الفرشاة من يد أطفالنا
والحروف من أنامل شعرائنا
حلقي حول العالم المنشغل بتبديل ديكوره
رتبي قاموسك األزلي ثانية
فالعالم مازال يعكس تجاعيده في المرايا
* * *
عذرا أنجي
ألن أوراقنا تساقطت داخل ممرات السلطة
وإنشغلنا بتقشير آالمنا
ما زلنا نعبأ رماد األزمنة
في جيوب األمم المتحدة والعالم المتمدن
* * *
عذرا أنجي
ال تصرخي
فقد صرخت دماؤك ..طفولتك
في الوجوه المعتمة
حين نهش البحر «إيجه» براءتك
حلقي
وإصطادي بعض النجوم لشعبك
الذي قرر مغادرة أزمنته
علقي صلبان طفولتك في الرقم الطينية
التي ما زالت الكواكب تجر حضارة شعبك
ال تشيعها رجاء
فالمشهد ما زال ممتلئا بالشهداء

القسم السرياني:
التصميم:

صالح سركيس
لــقـمــــان كــريـمــي

عنوان الجريدة :أربيل  -عنكاوا  -بجانب شركة ويكو لألنترنيت
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الطفلة تمارا سردار في الكونغرس األمريكي

الداعشية مستمرة في
النفوس والنصوص

جورج غرزاني /ناشط سرياني

سورايا خاص
الطفلة تمارا سردار ذات  13ربيعا ،من
مدينة بغديدا ( قرقوش) تعرضت مدينتها
كباقي مدن وبلدات سهل نينوى الى الهجوم
االرهابي من قبل داعش وطردهم ونزوحهم
الى كوردستان ،هذه القصة بتفاصيلها معروفة
لدى الجميع.
تمارا كانت من بين هؤالء االشخاص الذين
نزحوا وعانوا من االرهاب .وعند زيارة الوفود
الى كوردستان لمراقبة أوضاع النازحين وتقديم
المساعدات لهم ،التقى وفد من منظمة طرق
(النجاح) االمريكية بالطفلة (تمارا) ،وعندما
سألوها عن أوضاعهم وماذا تتمنى في هذه
اللحظة ،اجابت على الفور وبال تردد وبجرأة ال
مثيل لها ،انها تود أن تصبح صحفية لنقل معاناة
شعبها للمجتمع الدولي وايجاد الحلول كي
يتمكنوا من العودة الى بيوتهم وممارسة حياتهم

الطبيعية ،وكي تعود الى صديقاتها اللواتي
فقدتهن أثناء النزوح ،وقالت انها ليست نازحة
ورفضت تسمية النازحين على المسيحيين ألنهم
اآلن هم في ديارهم وبين أهلهم.
وعندما عاد وفد منظمة طرق النجاح الى
أمريكا ومشاركة أحد اعضائها في اجتماعات
الكونغرس االمريكي بشأن النازحين وكيفية
مساعدتهم ،تم عرض اللقاء الذي أجري مع
الطفلة تمارا في الكونغرس األمريكي.
وهكذا تحققت أمنية تمارا وتم نقل معاناة
شعبها الى المجتمع الدولي.
وفي الزيارة الثانية لهذه المنظمة قبل أيام
الى مزار مار ايليا ،التقت جاكلين التي عرضت
الفلم على الكونغرس بتمارا واخبرتها بتحقيق
حلمها بان تكون صحفية وعرضت عليها
االجتماع الذي دار في الكونغرس والدموع
تنهمر من عيني تمارا التي قالت اننا نريد

تحرير مناطقنا باقرب فرصة و العودة الى مدننا
وقرانا .
جريدة سورايا كانت مع الوفد في الزيارة
االولى والثانية وتتمنى العودة السريعة لكل
أبناء شعبنا سورايا في مدينة الموصل وبلدات
سهل نينوى وكل شعبنا المهجر قسرا من باقي
المحافظات العراقية الى بيوتهم ومدنهم.
والجدير بالذكر ان الوفد زار اقليم
كوردستان مؤخرا وباشراف الهيئة المستقلة
لحقوق االنسان ،والتقى باساتذة كلية القانون
جامعة صالح الدين ولجنة صياغة الدستور
في برلمان اقليم كوردستان وبعض المؤسسات
والشخصيات السياسية والقانونية برفقة االب
الدكتور صفوت نجيب البياضي رئيس الطائفة
االنجيلية في مصر وعضو لجنة الخمسين
للدستور المصري والتقت جريدة سورايا االب
صفوت وسينشر اللقاء في العدد القادم .

رســم توضيحــي يمثــل خارطــة الموطــن
األصلــي تواجــد أبنــاء شــعبنا (ســورايا)
التاريخيــة فــي العــراق.
توضــح فيهــا مناطــق تواجــد شــعبنا..
عنــكاوا ،بغديــدا ،برطلــة ،كرمليــس،
بعشــيقة ،تلكيــف ،القــوش ،عقــرة ،نهلــة،
دهــوك ،زاخــو ،ديرلــوك ،نيــرو ،بــرواري
بــاال ،الســليفاني ،بــرواري جيــر ،صبنــا،
ريــكان ،ديانــا ،شــقالوة ،كويســنجق

إستمعوا إلى كل ماينشر في جريدة «سورايا» عبر اذاعة السالم كل يوم أحد

سبق وأن رددنا دائما أن داعش اليمكن القضاء عليه في
ساحات القتال إن كان في سوريا أو في العراق إال بالقضاء
على الفكر الداعشي في النفوس والنصوص حتى لو كان
التمويل مستمرا ولقد نبهنا أكثر من مرة لذلك الفكر الداعشي
الموجود في تلك النفوس المريضة منذ أكثر من ()1400
عام وهو مستمر حتى يومنا هذا ولكن دون جدوى فاألرض
الخصبة لداعش في كل الدول العربية واإلسالمية دون
إستثناء هي التي تنمي وتقوي داعش في ساحات القتال
وأكبر دليل لكالمنا هو القصف الجوي األمريكي والروسي
من بعده حتى اآلن لم يؤثر على قدرة داعش العسكرية بل
زادها أكثر إصرارا إذ تحولت عمليات داعش العسكرية
إلى خارج نطاق الدولة اإلسالمية في العراق والشام حيث
ضربت باريس بضربات قوية المثيل لها ولم يصدقها عقل
األوربي ( المتمدن )أبدا في حين كنا نعلم بأن داعش سيمتد
إلى أوربا وحتى أمريكا وكل العالم ألن البد في النهاية
أن ينقلب السحر على الساحر وهذا ماجناه هوالند وقبله
الجعاري ساركوزي وأصبح طفلهم المدلل ( داعش ) في
عقر دارهم يسرح ويمرح وقريبا سنراه يفعل مافعله في
باريس في كل أوربا وأمريكا وكل البالد العربية كل الدول
التي ساعدت داعش بتمدده وتوسعه ستدفع ثمن فعلتها مثل
السعودية وقطر وتركيا وأوربا وأمريكا وها نحن نرى ذلك
بأم أعيننا ولنرجع إلى الفكر الداعشي فما قانون البطاقة
الوطنية المجحف بحق العراقيين غير المسلمين والمتضمن
إلحاق األوالد القاصرين من أبناء المكونات غير المسلمة
غصبا وإكراها بأحد الوالدين ممن أشهر إسالمه ( رقم
المادة  26الفقرة الثانية ) والذي أقره مجلس النواب العراقي
إال دليال صارخا وواضحا على إستمرارية الفكر الداعشي
في النفوس والنصوص وأغلبية الدساتير العربية واإلسالمية
تتضمن الفكر الداعشي جهارا وتفرق بين المواطنين ومثال
ذلك القانون المتعلق برئاسة الجمهورية والمتضمن بشكل
واضح بأن يكون رئيس الجمهورية مسلما وغيره من القوانين
التي تفرق بين مواطني الدولة الواحدة هل نحن أوالد جارية
ومواطنين من الدرجة الثالثة ونحن أصحاب األرض األصليين
عبر التاريخ الطويل لهذه المنطقة فكل من يقول بأنه اإلمكان
القضاء على داعش فهو واهم طالما الفكر الداعشي مستمرا
في النفوس نقول لهؤالء الذين الموقف صريح وواضح من
داعش نتمنى منهم وضع النقاط على الحروف وتبيان الحقيقة
ال اللف والدوران واللعب بالكلمات وتبرير تلك التصرفات
خوفا من عقاب داعش ومفرزاته فإنصاف الحلول التنفع مع
داعش ليس كل الحق على الفكر الداعشي في إستمرارية بل
الحق الذي يغض النظر على هذا الفكر المتطرف واليقاومه
وخاصة الدول والهيئات الحكومية والخاصة والمنظمات
الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين
ورجال الدين اإلسالمي وخاصة رجال الدين المسيحي الذي
يساير الطرف اآلخر ويدعو إلى التعايش مع أشباه اإلنسان
من القتلة والمجرمين والتأقلم معه هذا الموقف الضبابي
الذي النفهمه واليخدم المسيحيين أبدا وال اإلنسانية جمعاء
وهكذا نصل لنتيجة بأن داعش سيستمر طالما الفكر الداعشي
مستمرا في النصوص والنفوس والتوجد قوة رادعة فعليه
لذلك الفكر وإلى تفجيرات جديدة في كل أنحاء العالم (
المتمدن ) والسالم عليكم وأنتم بألف خير من شر داعش
وفكره المقيت.

